
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 

โครงการบริการวิชาการ 
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้าง

นวัตกรรมชุมชนทอ้งถิ่น  
 
 
 

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ     สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     
อาจารย์ ดร.อิทธิชัย  สีดำ และคณะ 

 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 



2 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 

โครงการบริการวิชาการ 
กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………………. 
                              (อาจารย์ ดร.อิทธิชัย   สีดำ) 

                                                  ประธานโครงการ 
   
 
 

ผู้ตรวจสอบโครงการ......................................................... 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ)  
 
 
 

ผู้ตรวจสอบโครงการ......................................................... 
                            (อาจารย์ดร.อัจฉราพร ยกขุน) 
                                        รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ 
                                                 รับผิดชอบพันธกิจด้านการบริการวิชาการ  
 



ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนิน
โครงการ โดยใช้งบประมาณ กศ.ปช. จำนวน 45,800 บาท มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด  และการเสริมสร้าง
นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน จังหวัดยะลา 
จำนวน 30 คน ดำเนินโครงการภายใต้ชื ่อกิจกรรมอบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการ
เสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ ่น วันพุธที ่ 9 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และได้มีการประเมินความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คือ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6778) ส่วนความพึงพอใจอยู่ในลำดับรองลงมาคือ ความพึงพอใจด้าน
คุณภาพให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6167) ความพึงพอใจด้านการ
ตอบสนองความต้องการของสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5833) ความพึง
พอใจด้านการชี้นำสังคม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5167) ความพึงพอใจด้าน
การเป็นผู้เตือนสติสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5000) ความพึงพอใจความพึง
พอใจในภาพรวมด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.4750) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.4667) 

 
 
 

                                                   อาจารย์ ดร.อิทธิชัย  สีดำ และคณะ 
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คำนำ 
 

 รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม
อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด และการ
เสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น มีเนื้อหารายงานประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ของ
โครงการ วิธีการดำเนินโครงการ ผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะที ่เป็น
ประโยชน์    
 รายงานฉบับนี ้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากคณะมนุษยศาสตร์                 
และสังคมศาสตร์ คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ บุคลากร และผู้นำชุมชนของเทศบาล
เมืองเบตง ผู้เขียน มีความคาดหวังว่ารายงานฉบับนี้จะประโยชน์กับผู้ที่สนใจกิจกรรมบริการวิชาการ
ต่อไป 
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                                                               10  กุมภาพันธ์ 2565 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาที่ยั ่งยืนมีองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนา คือ สังคมและชุมชน            
ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สามารถนําพา ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ดังนั้น 
การพัฒนาสังคมและชุมชนจึงต้องพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าของพื้นที่เพื่อให้เกิดการยอมรับ               
และเกิดการพัฒนาที่ตรงกับ ความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งการพัฒนายังต้อง 
ต่อเนื่องและคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่ง “คน” เป็นตัวแปรหลักที่ให้ความสําคัญ เนื่องจาก 
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวคนไม่ได้อยู่คงทนถาวร ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็น
ความสําคัญที่จะสํารวจความต้องการของชุมชนเป้าหมายเพื่อให้ สอดคล้องและส่งเสริมงานวิจัย             
และงานบริการวิชาการท่ีเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งงานพัฒนาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของบุคลากรในคณะ 
ตั ้งอย ู ่ ในพื ้นที ่จ ังหว ัดยะลา ปัตตานี  และนราธ ิวาส โดยงานบริการว ิชาการและงานว ิจัย                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการ              
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการให้บริการทางด้านการศึกษา ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น และให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ตามความต้องการให้แก่สังคม อันเป็น
วัตถุประสงค์หนึ ่งในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สู่ท้อง ถิ่น                 
เพื ่อตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร ่วม                        
ของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ  
  ด ้วยเหต ุนี้  หล ักส ูตรร ัฐประศาสนศาสตร ์  ซ ึ ่ งม ีองค ์ความร ู ้ ในเ ช ิ งสหว ิทยาการ                    
และเป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การประเมินโครงการ ตลอดจนการกำหนด
นโยบายสาธารณะ เป็นต้น จึงได้วางแผนให้บริการวิชาการกับกลุ่มบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
เกีย่วกับการวางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด และการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ 

ติดตามตัวชี้วัด และการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมบริการวิชาการร้อยละ 85 สามารถนําองค์ความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ได้ต่อ

ชุมชน 
2. ผู ้นําชุมชน และบุคลากรท้องถิ ่นที่ เข้าอบรมบริการวิชาการ ร้อยละ 85 สามารถนํา                

องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนเป็นโครงการท้องถิ่นแบบบูรณาการ  
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บทท่ี 2 
วิธีการดำเนินงาน 

 
การดำเนินการโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการออกแบบและการเขียนโครงการ
เสร ิมสร ้างนว ัตกรรมชุมชนท้องถ ิ ่น  ท ี ่จ ัดข ึ ้นโดยคณาจารย์หล ักส ูตรร ัฐประศาสนศาสตร์                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อกิจกรรม
อบรมปฏิบัต ิการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ ่น  ในวันที ่ 9 
กุมภาพันธ์2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  แบ่งกระบวนการ
ดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 

1.ขั้นตอนการเตรียม 
คณะทำงานได้จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติและมีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อทำความ

เข้าใจและกำหนดกรอบแนวทางการทำงานในแต่ละขั ้นตอน  การเตรียมงานและการทำงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง คือ กลุ ่มบุคลากรท้องถิ่น              
และผู้นำชุมชน ในเทศบาลเมืองเบตง ที่เป็นเป้าหมายการอบรมในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
ในครั้งนี้  

 สำหรับการทำงานในช่วงเตรียมการนี้  คณะทำงานได้ประชุมวางแผนกำหนดวันเวลาในการ
จัดกิจกรรม  และวางแผนแบ่งคนทำงานเป็นแต่ละฝ่ายเพื ่อรับผิดชอบการทำงานต่างๆ  เช่น                 
การ จัดเตรียมเนื ้อหาและสื่อที ่ใช้ประกอบการอบรม  การจัดหาอุปกรณ์และการผลิตเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการ  การติดต่อประสานงานและชี้แจงแผนการดำเนินงานให้ผู ้ที่
เกี่ยวข้องในหลายๆ กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการได้ทราบ  เพ่ือทำความเข้าใจแผนการดำเนินการร่วมกัน  

 
 

2.ขั้นตอนระหว่างดำเนินงาน  
ขั้นดำเนินการตามแผนและกิจกรรมที่วางไว้  ดังนี้ 
- ประธานโครงการได้กล่าวเปิดโครงการและทักทายบุคลากรของเทศบาลเมืองเบตง                  

และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในเมืองเบตง ที่เข้าร่วมโครงการ   
- ดำเนินกิจกรรมบรรยาย โดยคณาจารย์ในหลักสูตร   

- หัวข้อ “กระบวนการการจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   
- หัวข้อ “หลักการเขียนโครงการ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาท้องถิ่น” 
- หัวข้อ “การวิเคราะห์ตัวอย่างโครงการที่ส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ” 
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- หัวข้อ “แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น” 
- หัวข้อ “การวิเคราะห์และออกแบบการประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วม            

ของชุมชน และฝึกปฏิบัติ” 
- หัวข้อ  “การสร้างตัวชี้วัดโครงการและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวชี้วัดโครงการ”  
- หัวข้อ “การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน และฝึกปฏิบัติ” 
- หัวข้อ “การสร้างเครื่องมือการประเมินผลโครงการและฝึกปฏิบัติ” 

 
ในส่วนของการอบรม คณะวิทยากรในโครงการได้แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม 

เพื่อให้กลุ่มสมาชิกได้ฝึกกระบวนการระดมสมองกันทำ workshop โดยมี วิทยากรคอยทำหน้าที่
อธิบาย และคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคลากรของเทศบาลเมืองเบตง และผู้นำชุมชน
ในเทศบาลเมืองเบตง ในแต่ละกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุม จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
นำมาเสนอให้เพ่ือนต่างกลุ่มฟัง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกันของแต่ละกลุ่ม        

         
 

3.ขัน้ตอนหลังการปฏิบัตงิาน  
คณะทำงานได้ดำเนินการจัดอบรมตามแผนที่วางไว้ โดยสามารถรายงานผลการดำเนิน

โครงการดังกล่าว คือ  
โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้าง

นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น จัดโดยคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื ่ออบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการ
เสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จากการให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ คนละ 1 ชุด และ
มีการแปลผลระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนและการประเมินผลโครงการ และระดับ             
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยค่าเฉลี่ย (X ) และได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตาราง 
โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลความหมาย รายละเอียด ดังนี้  

เกณฑ์การให้คะแนนระดับการรับรู้ คามรู้ ความเช้าใจ เกี่ยวกับการเขียนและการประเมินผล
โครงการ ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ มากที่สุด  
4 คะแนน หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ มาก  
3 คะแนน หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ ปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ น้อย  
1 คะแนน หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ น้อยที่สุด  
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จากการประเมินการรับรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนและการประเมินผลโครงการ 
สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดระดับความรู้ความเข้าใจ คือ  

 

        ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่า มีการรับรู้ความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด (หรือร้อยละ81 – 100)    
        ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่า มีการรับรู้ความรู้ความเข้าใจมาก (หรือร้อยละ61-   80) 
        ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่า มีการรับรู้ความรู้ความเข้าใจปานกลาง (หรือร้อยละ41–  60)     
        ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงว่า มีการรับรู้ความรู้ความเข้าใจน้อย (หรือร้อยละ21 – 40)     
        ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงว่า มีการรับรู้ความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด  (หรือร้อยละ0 –  20)    

 

ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อโครงการบริการวิชาการ 
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง  ความพึงพอใจ มากที่สุด  
4 คะแนน  หมายถึง  ความพึงพอใจ มาก   
3 คะแนน หมายถึง   ความพึงพอใจ ปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง   ความพึงพอใจ น้อย  
1 คะแนนหมายถึง    ความพึงพอใจ น้อยที่สุด  
จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ  สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนด

ระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับและมีค่าระดับความพึงพอใจ คือ  
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่า ความพึงพอใจมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่า ความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่า ความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงว่า ความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงว่า ความพึงพอใจน้อยที่สุด  
หรือเกณฑ์ระดับการวัคความพอใจ เป็น 5 ระดับ  
ค่าร้อยละ 81 – 100   หมายความว่า  มีความพอใจระดับมากท่ีสุด 
ค่าร้อยละ 61-   80    หมายความว่า  มีความพอใจระดับมาก 
ค่าร้อยละ 41–  60    หมายความว่า  มีความพอใจระดับปานกลาง  
ค่าร้อยละ 21 – 40    หมายความว่า  มีความพอใจระดับน้อย 
ค่าร้อยละ 1 –   20    หมายความว่า  มีความพอใจระดับน้อยที่สุด 
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บทท่ี 3 
ผลการดำเนินงาน 

 

จากการรวบรวมแบบประเมินโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการออกแบบ
และเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  ณ สำนักงาน
เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัด  จัดขึ ้นโดยคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะดำเนินงานโครงการได้จัด
กิจกรรมอบรมดังกล่าว และมีการประเมินผลกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมโดยภาพรวม
ดังกล่าว  โดยมีการตอบแบบประเมินโครงการคนละ 1 ชุด ซึ่งมีผลการประเมินและสามารถแปลผล

ระดับความรู้ความเข้าใจ และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยค่าเฉลี่ย ( x̄ ) โดยกำหนด
เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

จากข้อมูลที ่ได้รวบรวมในแบบประเมินผลโครงการ  สามารถแสดงรายละเอียดผลการ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน ตลอดจนผลประเมินความพึงพอใจ                      
โดยจะนำเสนอข้อมูล ดังนี้  
 

1. 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้เข้าอบรม   
  ข้อมูลทั ่วไปของผู ้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา ดังรายละเอียด                
ในตาราง  1.1 
 

ตาราง 1. 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน  30  คน  
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 21 70.0 
     หญิง 9 30.0 

รวม 30 100.0 
ศาสนา   
     พุทธ 18 60.0 
     อิสลาม 12 40.0 

รวม 30 100.0 
ระดับการศึกษา   
     ต่ำกว่าปริญญาตรี 7 23.3 
     ปริญญาตรี 15 50.0 
       สูงกว่าปริญญาตรี 8 26.7 

รวม 30 100.0 
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 จากตารางที่  1.1 สามารถอธิบายรายละเอียดได้  ดังนี้  
 เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากที ่สุด 

จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ เพศหญิง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0
ตามลำดับ 

 ศาสนา พบว ่าผ ู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่น ับถือศาสนาพุทธ จำนวน 18 คน             
คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
ตามลำดับ 
 ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีศึกษาต่ำระดับปริญญาตรี จำนวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ระดับ
ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 23.3 ตามลำดับ 
 

 

3.2 ผลการศึกษาประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการ  
 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ อบรมปฏิบัติการ
ออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30  คน              
มีผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้   
 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายความว่า  มีความพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายความว่า  มีความพอใจระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายความว่า  มีความพอใจระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความว่า  มีความพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความว่า  มีความพอใจระดับน้อยที่สุด 
หรือเกณฑ์ระดับการวัคความพอใจ เป็น 5 ระดับ  
 ค่าร้อยละ 81 – 100   หมายความว่า  มีความพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าร้อยละ 61- 80   หมายความว่า  มีความพอใจระดับมาก 
 ค่าร้อยละ 41– 60   หมายความว่า  มีความพอใจระดับปานกลาง  
 ค่าร้อยละ 21– 40  หมายความว่า  มีความพอใจระดับน้อย 
 ค่าร้อยละ  0 – 20   หมายความว่า  มีความพอใจระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่  1.2 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ของความเห็นการประเมินผลต่อ
โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
ชุมชนท้องถิ่น  
 

ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ร้อยละ 
 

ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับ 

1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     
1.1 การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการอบรม     88.00 4.4000 .62146 มาก 
1.2 ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการอบรม 90.00 4.5000 .86103 มาก 
1.3 การลงทะเบียน 92.67 4.6333 .61495 มากที่สุด 
1.4 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

อบรม      
87.33 4.3667 .76489 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การให้บริการ 

89.50 4.4750 .51003 มาก 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
2.1 การอำนวยความสะดวกของหน่วยผู้จัดกิจกรรม /

ผู้ให้บริการ 
87.33 4.3667 .66868 มาก 

2.2 ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของผู้จัดกิจกรรม / ผู้ให้บริการ 

88.67 4.4333 .56832 มาก 

2.3 ผู้จัดกิจกรรม อธิบายได้ชัดเจน สื่อความหมายได้
เหมาะสม 

90.00 4.5000 .68229 มาก 

2.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม 91.33 4.5667 .50401 มาก 
ความพึงพอใจรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   89.33 4.4667 .43911 มาก 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
3.1 ความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน 96.00 4.8000 .40684 มากที่สุด 
3.2 โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการ

จัดกิจกรรม 
92.66 4.6333 .55605 มากที่สุด 

3.3 เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรม 

92.00 4.6000 .62146 มากที่สุด 

ความพึงพอใจรวมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 93.56 4.6778 .38639 มากที่สุด 
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ)   
 
 

ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ร้อยละ 
 

ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD) 
ระดับ 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ     

4.1 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 92.67 4.6333 .49013 มากที่สุด 
4.2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและ

ชุมชน 
92.00 4.6000 .62146 มากที่สุด 

ความพึงพอใจรวมด้านคุณภาพให้บริการ 92.33 4.6167 .50315 มากที่สุด 
5. ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม     
5.1 หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถทำหน้าที่                 

ให้คำวิจารณ์ปรับปรุงคนในชุมชนท้องถิ่น   
88.67 4.4333 .67891 มาก 

5.2 กิจกรรมที่จัดสามารถให้หลักแนวคิดในการ
ดำเนินชีวิตและพัฒนาท้องถิ่น 

91.33 4.5667 .56832 มากที่สุด 

ความพึงพอใจรวมด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม 90.00 4.5000 .60172 มาก 
6. ด้านการชี้นำสังคม     
6.1 กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนวทางการอยู่ใน

ชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน 
90.67 4.5333 .73030 มากที่สุด 

6.2 หน่วยผู้จัดกิจกรรมได้ทำหน้าที่ให้แนวทางที่ดี
แก่คนในสังคม 

90.00 4.5000 .62972 มาก 

ความพึงพอใจรวม ด้านการชี้นำสังคม 90.33 4.5167 .64971 มากที่สุด 
7. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม     
7.1 กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนองให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็งยั่งยืน 
93.33 4.6667 .54667 มากที่สุด 

7.2 กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับความสนใจ
ของท้องถิ่น 

90.00 4.5000 .62972 มากทีสุ่ด 

ความพึงพอใจรวมด้านการตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 

91.67 4.5833 .52659 มากที่สุด 

ผลรวมความเห็นของผู้ประเมิน/ผู้ตอบแบบสอบถาม   90.77 4.5386 .32757 มากที่สุด 
 

  
 จากตาราง  1.2  พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 5 อบรม
ปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น วันพุธที่ 9  กุมภาพันธ์ 
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2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  โดยภาพรวมมีผลประเมินต่อ
โครงการ อยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5386 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77)   
  หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายประเด็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.6778 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 93.56) ส่วนความพึงพอใจอยู ่ในลำดับรองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6167 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.33) ความพึง
พอใจด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.5833 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.67) ความพึงพอใจด้านการชี้นำสังคม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5167 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.33) ความพึงพอใจด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5000 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.00) ความพึงพอใจความพึงพอใจ
ในภาพรวมด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.4750 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.50) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.4667 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.33) ตามลำดับ 
  ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นแต่ละด้าน สามารถอธิบายผลประเมินความพอใจในประเด็น
ย่อยๆ ของแต่ละด้าน ดังนี้        
 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ 
ความคิดเห็นประเมินความพึงพอใจภาพรวมของด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.4750 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.50) หากพิจารณาแต่ละรายการย่อยจากองค์ประกอบ          
ในด้านที่เรียงตามลำดับ พบว่า การลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ยความพอใจมากท่ีสุด คือ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6333 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.67) รองลงมาคือ ช่วงเวลา/ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมการอบรม มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5000 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.00)             
การรับรู ้ข ้อมูลเกี ่ยวกับกิจกรรมการอบรม มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.4000                 
หร ือค ิดเป ็น ร ้อยละ 88.00)  และความเหมาะสมของร ูปแบบการจ ัดก ิจกรรมการอบรม                      
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3667 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.33) ตามลำดับ 

 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.4667 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 89.33) หากพิจารณาแต่ละรายการย่อยของด้านนี ้ สามารถเรียงตามลำดับ คือ                 
การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยความพอใจมากที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5667 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.33) รองลงมาคือ ผู้จัดกิจกรรม อธิบายได้ชัดเจน 
สื่อความหมายได้เหมาะสม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5000 หรือคิดเป็นร้อยละ 
90.00) ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้จัดกิจกรรม / ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจ
อยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.4333 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.67) และการอำนวยความสะดวกของหน่วย          
ผู้จัดกิจกรรม/ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3667 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.33) 
ตามลำดับ  

 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6778
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หรือคิดเป็นร้อยละ 93.56) หากพิจารณาแต่ละรายการจากองค์ประกอบการของแต่ละด้านสามารถ
เรียงลำดับ คือ ความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน มีค่าเฉลี ่ยความพอใจมากที ่ส ุด คือ                  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.8000 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.00) รองลงมาคือ 
โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.6333 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.66) เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (ค่าเฉลี ่ย 4.6000 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.00) 
ตามลำดับ 

 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6167
หรือคิดเป็นร้อยละ 92.33) หากพิจารณาแต่ละรายการจากองค์ประกอบของแต่ละด้าน คือ ประโยชน์            
และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพอใจมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6333 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.67) รองลงมาคือ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้           
ในชีวิตและชุมชน มีความพึงพอใจอยู ่ระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย 4.6000 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.00)               
ตามลำดับ  

 ความพึงพอใจด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5000 หรือ       
คิดเป็นร้อยละ 90.00) หากพิจารณาแต่ละรายการจากองค์ประกอบของแต่ละด้านสามารถเรียงลำดับ 
คือ กิจกรรมที่จัดสามารถให้หลักแนวคิดในการดำเนินชีวิตและพัฒนาท้องถิ่น  มีค่าเฉลี่ยความพอใจ
มากที่สุด คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5667 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.33) 
รองลงมาคือ หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถทำหน้าที่ให้คำวิจารณ์ปรับปรุงคนในชุมชนท้องถิ่น  มีความ
พึงพอใจอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.4333 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.67) ตามลำดับ 

 ความพึงพอใจด้านการชี้นำสังคม  พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ความคิดเห็นประเมิน
ความพึงพอใจภาพรวมของด้านการชี้นำสังคมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5167 หรือคิดเป็นร้อยละ 
90.33) หากพิจารณาแต่ละรายการจากองค์ประกอบของแต่ละด้าน สามารถเรียงลำดับ คือ กิจกรรม
ที่จัดสามารถชี้แนะแนวทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยความพอใจมากที่สุด คือ มีความ             
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5333 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.67) รองลงมาคือ หน่วยผู้จัด
กิจกรรมได้ทำหน้าที่ให้แนวทางที่ดีแก่คนในสังคม มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5000 
หรือคิดเป็นร้อยละ 90.00) ตามลำดับ 

 ความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ได้ให้ความคิดเห็นประเมินความพึงพอใจภาพรวมของด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
อยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5833 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.67) หากพิจารณาแต่ละรายการจาก
องค์ประกอบของแต่ละด้าน เรียงตามลำดับ คือ กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนองให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยความพอใจมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.6667 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.33) รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับความสนใจของ
ท้องถิ่น มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย 4.5000 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.00) ตามลำดับ 
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  นอกจากนี้  คณะผู้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมดังกล่าว ยังมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ได้รับ
จากกลุ่มผู้เข้าอบรม กล่าวคือ  
 1. ควรจัดให้เหมาะสมกับช่วงเวลา เช่น ช่วงหมดปีงบประมาณ เพื่อให้ชุมชนได้เห็น
สภาพโครงการที่ชัดเจนในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 2. ควรจะมีตัวอย่างของโครงการที่ดีและปฏิบัติได้สำเร็จมาเสนอที่ประชุมได้เห็นเป็น
ตัวอย่าง 
 
ผลคะแนนก่อนอบรมกับหลังอบรม 

ผลคะแนนของผู ้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการ
ออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ ่น  วันพุธที ่ 9  กุมภาพันธ์ 2565                 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีรายละเอียดดังตารางที่ 1.3  
 

ตารางที่ 1.3 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบก่อน – หลังอบรม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน

ทดสอบก่อน
อบรม 

คะแนน
ทดสอบหลัง

อบรม 

ผลการทดสอบ 
ก่อน – หลัง 

1 นายธวัชชัย  อาบู 7 7 เพ่ิมข้ึน 
2 นายเกษม  บือโต 6 7 เพ่ิมข้ึน 
3 ร.ต.ท.โกศล  ปิ่นเพชร 6 8 เพ่ิมข้ึน 
4 นางสาวทักษอร  พิงพิทยากุล 7 7 เพ่ิมข้ึน 
5 นางสาวเภณิติ  จรุงวาส 8 8 เท่าเดิม 
6 นางสาวชยากร  พูลฉิม 7 7 เท่าเดิม 
7 นางสาวอังค์วรา  จันทราวิสุทธิ์ 8 7 ลดลง 
8 นางสาวสีดี อาวากาจิ 8 8 เท่าเดิม 

9 นายธนัท  เก้าเอ้ียน 8 8 เท่าเดิม 

10 นางสาวจรัสศรี  รุ่งวิชานิวัติน์ 9 8 ลดลง 
11 นายเดช  มงคลวัฒน์ศรี 8 9 เพ่ิมข้ึน 
12 นายป้องสยาม  ปิ่นละมัย 10 10 เท่าเดิม 
13 นายสุกรี  คีตะโสภณ 7 5 ลดลง 
14 นายปรวริศร  แซ่ตั้ง 7 8 เพ่ิมข้ึน 
15 นายสมศักดิ์  รอแซ 8 9 เพ่ิมข้ึน 
16 นายเขมวัฒน์  ขวัญข้าว 9 9 เท่าเดิม 
17 นางฟาตีเม๊าะ  มะหะมัด 7 9 เพ่ิมข้ึน 
18 นายเลิศชัย  วงศ์ยุติธรรม 7 8 เพ่ิมข้ึน 
19 นางสาวพิมพ์ธนา  สุภาพ 8 8 เท่าเดิม 
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ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน

ทดสอบก่อน
อบรม 

คะแนน
ทดสอบหลัง

อบรม 

ผลการทดสอบ 
ก่อน – หลัง 

20 นายภาณุภณ ปริเปรมกุล 8 8 เท่าเดิม 
21 นายอับดุลซอและ  แดเบาะ 4 5 เพ่ิมข้ึน 
22 นายวรชัย  ชัยพิชยากุล 6 5 ลดลง 
23 นายฉันทพัฒน์  ศรีสุขโรจน์ 4 6 เพ่ิมข้ึน 
24 นายเทอดศักดิ์  ปักศราวัช 4 7 เพ่ิมข้ึน 
25 นายพงศกร  แซ่เบ้ 6 8 เพ่ิมข้ึน 
26 นายอาซัน  การี 8 8 เท่าเดิม 
27 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์สยาม เชียงทอง 9 9 เท่าเดิม 
28 นายอับดุลพาริก ตาบาซา 5 8 เพ่ิมข้ึน 
29 นางสาวนุรอัยนี  เบญเราะห์หมาน 7 8 เพ่ิมข้ึน 
30 นายศุภวรรธน์  มูดอ 8 9 เพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 4 
สรุปผล อภิปรายผล ปญัหา และข้อเสนอแนะ 

 

จากการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมกิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบ
และเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น วันพุธที่ 9  กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงาน
เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สู่ท้องถิ่น เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในพื้นที่ 
จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด  และการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการในภาพรวม  
 1. เชิงปริมาณ  
         จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นําชุมชน และบุคลากรท้องถิ่น ที่เข้าอบรมจํานวน 30 คน      

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 
 2. เชิงคุณภาพ  
         กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด              

และการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและ
สร้างสรรค์โครงการท้องถิ่นแบบบูรณาการได้  

 3. การวัดผลความสำเร็จของโครงการ  
     โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการ
เสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น วันพุธที่ 9  กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยภาพรวมมีผลประเมินต่อโครงการอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5386 
หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77)   
   หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายประเด็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.6778 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 93.56) ส่วนความพึงพอใจอยู ่ในลำดับรองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6167 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.33) ความพึง
พอใจด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.5833 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.67) ความพึงพอใจด้านการชี้นำสังคม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5167 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.33) ความพึงพอใจด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5000 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.00) ความพึงพอใจความพึงพอใจ
ในภาพรวมด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
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4.4750 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.50) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.4667 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.33) ตามลำดับ 
 
อภิปรายผล  

จากการดำเนินโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการออกแบบและการเขียน
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีปัจจัย
สนับสนุนความสำเร็จ ดังนี้  

1. ศักยภาพของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2. การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมกิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบ

และเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น วันพุธที่ 9  กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงาน
เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด และการเสริมสร้าง
นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น   

3. การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การจัดโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ ่งและผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดีมาก  
 

ปัญหาอุปสรรค  
โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียน

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น วันพุธที่ 9  กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานเทศบาล
เมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการสามารถจัดโครงการได้สำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และพบอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ ในการเดินทางไปสำนักงานเทศบาลเมือง          
เบตง อำเภอเบตงค่อนข้างไกล  

   

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรทำกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อเนื่อง มีการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แก่บุคลากรท้องถิ่นใน

การเขียนโครงการและประเมินผลโครงการ 
2. ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ  เพื่อให้คณะดำเนินโครงการ

สามารถจัดโครงการที่ในครั้งต่อไปได ้อีกท้ังยังช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น 
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แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการ  
โครงการบริการวิชาการ 

กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน   
1. เพศ              1)ชาย     2)หญิง 

2. ศาสนา          1)พุทธ     2)อิสลาม        3)อ่ืนๆ  
3. ระดับการศึกษา    1)ต่ำกว่าปริญญาตรี  2)ปริญญาตรี      3)สูงกว่าปริญญาตรี 

 

ตอนที่ 2 ความเห็นของผู้ประเมิน/ ผู้ตอบแบบสอบถาม    
     หมายเลขมีความหมายดังนี้     5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 การติดต่อประสานงานกับหน่วยผู้จัดกิจกรรม           
1.2 ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการอบรม           
1.3 การลงทะเบียน           
1.4 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม                

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  / ผู้จัดกิจกรรมตอบปัญหา           
2.1 การอำนวยความสะดวกของหน่วยผู้จัดกิจกรรม /ผู้ให้บริการ           
2.2 ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้จัดกิจกรรม / ผู้ให้บริการ           
2.3 ผู้จัดกิจกรรม อธิบายได้ชัดเจน สื่อความหมายได้เหมาะสม           
2.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม           

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก           
3.1 ความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน           
3.2 โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม           
3.3 เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม      

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ      
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ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
        ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้  

 
 
 

 

 

 

 

4.1 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ      
4.2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน      

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
5. ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม           

5.1 หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถทำหน้าที่ให้คำวิจารณ์ปรับปรุงคนในชุมชน
ท้องถิ่น   

          

  5.2 กิจกรรมที่จัดสามารถให้หลักแนวคิดในการดำเนินชีวิตและพัฒนาท้องถิ่น           
6. ด้านการชี้นำสังคม           

 6.1 กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนวทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน           
 6.2 หน่วยผู้จัดกิจกรรมได้ทำหน้าที่ให้แนวทางที่ดีแก่คนในสังคม           

7. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม           
 7.1 กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนองให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืน           
 7.2 กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับความสนใจของท้องถิ่น           
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ภาคผนวก ค 
ใบลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วม 

โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบ                       
และเขียนโครงการเสรมิสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถ่ิน  
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ภาคผนวก ง 

เอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ 
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ภาคผนวก จ 
ประมวลรูปภาพโครงการบริการวิชาการ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมปฏบิัติการการออกแบบ 

และการเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชมุชนท้องถ่ิน 
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ประมวลรูปภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 
กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ประมวลรูปภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 
กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ประมวลรูปภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 
กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ประมวลรูปภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 
กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
 

ประมวลรูปภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 
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กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 



50 

 
กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 5 อบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฉ 

แผ่นซีดีบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน 
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คณะผูจ้ัดทำ 
 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก  อาจารย์ ดร.อิทธิชัย  สีดำ  
 
คณะกรรมการดำเนินงาน  

คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


